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ملخص
تهدف هذه الورقة إلى إلقاء الضوء على الدور الهام الذي يقوم به الصندوق العربيي ييي
تنمية االقتصادات العربية بصورة عامة ،بما يي ذلك مشروعات البنية األساسية العامة،
ومشروعات القطاع الخاص الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقد كان تركيز الصندوق العربي منذ أن بيدأ أعماليه عيام  ،1974وال ييزا تتيى ا،ن،
على العم من خال التكومات يي الدو العربية األعضاء ،على المساهمة ييي تمويي
مشييروعات البنييية التتتييية والخدمييية .واسييتتدا الصييندوق العربييي عييام  2001نايييذة
للتموي المباشر لمشروعات القطاع الخاص ييي اليدو العربيية ،ييي مختليف القطاعيات
االقتصادية ذات البعد اإلنمائي.
وتم ييي عيام  2009تكلييف الصيندوق العربيي بمهمية ت سييا وإدارة التسياص الخياص
لتموي المشروعات الصغيرة والمتوسطة يي الدو العربية ،اليذي تيم إنشيابه بنياء عليى
مبادرة كريمة من صاتص السمو أمير دولة الكويت .وقد بدأ التسياص الخياص ييي تقيديم
التموي للمشروعات متناهية الصغر والصيغيرة والمتوسيطة ،مين خيال تيويير التمويي
للجهات المتلية المعنيية بتمويي هيذه المشيروعات ،ملي البنيوك والصيناديق االجتماعيية
العاملة يي الدو العربية ،وذلك ويق مجموعة مين السياسيات والقواعيد االرشيادية التيي
تضمن المرونة يي العم والوصو إلى المستفيدين المستهديين.
وإلى جانص تويير التموي المناسص لهذا النوع من المشروعات ،يإن هناك عيدة تتيديات
أخرى ينبغي االهتمام بها ،تتى تتمكن هذه المشروعات من تتقييق النجياو واالسيتمرار
يي العم .
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مقدمة
وايق مبتمر ملوك وربسياء اليدو العربيية اليذي انعقيد ييي الخرطيوم عيام  1967عليى
انشاء الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتمياعي .وتيم اإلعيالن عين نفياذ اتفاقيية
انشيياء الصييندوق العربييي يييوم السييبت الموايييق  .1971/02/18ويهييدف الصييندوق إلييى
اإل سهام يي التنمية االقتصادية واالجتماعية يي الدو العربية ،مين خيال المسياهمة ييي
تمويييي مشييياريا االنمييياء بشيييروط ميسيييرة للتكوميييات والهيئيييات والمبسسيييات العامييية
والخاصيية ،وتشييجيا توايييف األمييوا وتييويير الخبييرات والمعونييات الفنييية يييي مختلييف
مجاالت التنمية.
كان تركيز الصندوق العربي منذ أن بدأ أعماله عام  ،1974وال ييزا تتيى ا،ن ،عليى
المساهمة يي تموي مشروعات البنية التتتية والخدمية العامة ،بميا ييي ذليك مشيروعات
المواصالت واالتصاالت والمياه والزراعة والطاقة والتعلييم والصيتة والبيئية وهيرهيا،
وذلك من خال تكوميات اليدو العربيية األعضياء .واسيتتدا الصيندوق العربيي عيام
 2001نايذة لتموي مشروعات القطاع الخاص يي الدو العربية ،يي مختلف القطاعات
االقتصييادية ذات البعييد اإلنمييائي .وتييم يييي عييام  2009تكليييف الصييندوق العربييي بمهميية
ت سييي ا وإدارة التسيياص الخيياص لتمويي المشييروعات الصييغيرة والمتوسييطة يييي الييدو
العربية ،الذي تم إنشابه بناء على مبادرة كريمة من صاتص السمو أمير دولة الكويت.
وتتناو هذه الورقة نشاط الصندوق العربي اإلنمائي بشك عام ومختصر ،يي مجياالت
تمويي مشييروعات القطيياعين العييام والخيياص وتقييديم المعونييات ،لييم تسييلط الضييوء علييى
نشاط التساص الخاص بشيء من التفصي .
أوال :نشاط الصندوق العربي في مجال التنمية العربية
 -1تموي المشروعات العامة
بدأ الصندوق العربي أعماله برأسما بلغ  100مليون دينار كويتي ("د.ك ،)".وقدم أو
قرض عام  1974بمبلغ  3.2مليون د.ك ،.للجمهورية اليمنية (مشروع متعدد األهراض
 /المكال) .وبلغ إجمالي عدد القروض التي قدمها الصيندوق ييي تليك السينة  8قيروض،
بقيميية إجمالييية بلغييت  37.1مليييون د.ك .وارتفييا تجييم اإلقييراض السيينوي المقييدم ميين
الصندوق العربي بشك ملتوا منذ عام  ،1986يقد ارتفا مين تيوالي  53ملييون د.ك.
عام  1985إلى توالي  413مليون د.ك .عام  ،2014أي بمعد نمو سنوي وسطي بلغ
توالي  %7.3خال الفترة .وبيذلك يقيد ارتفيا العيدد التراكميي للقيروض الموقعية خيال
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الفتييرة  2014 – 1974تتييى بلييغ  626قرضييا ،سيياهمت يييي تموييي  530مشييروعا،
موزعة على  17دولة عربية .وبلغ اإلجمالي التراكمي لمبالغ هذه القروض توالي 8.4
مليار د.ك .وقد كيان هيذا النميو الكبيير ييي عيدد وقيمية القيروض المقدمية مين الصيندوق
متصييلة لعييدة عوامي  ،كييان ميين أهمهييا ( )1ريييا رأسييما الصييندوق عييدة مييرات ،كييان
آخرها عام  ،2013تيا ريا رأسيماله المكتتيص بيه مين  2ملييار إليى  3ملييار د.ك ،.و
( )2اتبييياع الصيييندوق لسياسييية تقيييوم عليييى أسييياا اسيييتخدام معايييم ميييوارده ييييي تمويييي
المشروعات اإلنمائية المبهلة ييي اليدو األعضياء ،وهيو الهيدف األساسيي مين انشيائه،
بييدال ميين االتتفيياا بهييا يييي شييك اسييتلمارات أخييرى أو سيييولة .لييذلك يييإن معييد رصيييد
القييروض إلييى إجمييالي أصييو الصييندوق قييد ارتفييا ميين تييوالي  %36عييام  1985إلييى
توالي  %86عام .2014
ودأص الصندوق العربي منذ إنشائه على االستجابة إلى طلبيات اليدو المقدمية للتصيو
على تموي للمشروعات االنمائية المبهلة ،طبقا ألولويات تلك الدو  ،وبما يتماشيى ميا
سياساتها وتوجهاتهيا االقتصيادية .ويطبيق الصيندوق شيروطا ميسيرة لقروضيه ،تتضيمن
عنصيير ميينغ بلييغ متوسييطه تييوالي  . %40وتتمل ي هييذه الشييروط تاليييا يييي يتييرة سييداد
تتراوو ما بين  22سنة إلى  25سنة ،منها يترة امها تتراوو ما بين  4إلى  8سينوات،
وبسعري يائدة ليابتين يبلغيان  %3و ،%2.5لمجميوعتي اليدو األعضياء المقترضية –
متوسطة الدخ واألق دخال – على التوالي.
 -2تموي مشروعات القطاع الخاص
تهييدف مشييروعات البنييية األساسييية التييي يسييهم الصييندوق العربييي يييي تمويلهييا إلييى
تطوير االقتصاد وتهيئة البيئة الجاذبة لالستلمار الخاص ،إلى جانص تيويير وتطيوير
الخدمات المقدمة للمواطنين .كذلك يإن الصندوق العربي قد أسهم بشك هير مباشر
يي تموي مشروعات القطياع الخياص ،إذ أنيه قيد قيدم منيذ انشيائه  36قرضيا ،وبميا
مجموعه توالي  428مليون د.ك ،.وذلك تتى نهاية عيام  ،2014لبنيوك وصيناديق
تنمييية اقتصييادية واجتماعييية مختلفيية يييي الييدو األعضيياء ،بهييدف إعييادة اقراضييها
للمسيياهمة يييي تمويي مشييروعات القطيياع الخيياص المختلفيية ،يييي مختلييف المجيياالت
الزراعييية والصييناعية والتريييية والخدمييية وهيرهييا .وقييد كييان معاييم المشييروعات
الممولة من هذه القروض يقيا ضيمن مجموعية المشيروعات الصيغيرة والمتوسيطة،
تسص التصنيفات المختلفة المطبقة يي الدولة المعنية.
ونارا للدور الهام الذي يضطلا به القطاع الخاص يي ديا عجلة التنمية يي اليوطن
العربييي ،بمييا يييي ذلييك تتقيييق قيميية مضيياية وتشييغي األيييدي العامليية ،قييام الصييندوق
العربييي بتخصيييص مبلييغ  500مليييون دوالر للمسيياهمة بشييك مباشيير يييي تموييي
مشروعات القطاع الخاص يي الدو العربية األعضاء .وقد بدأ الصيندوق ييي تنفييذ
هييذا البرنييام منييذ عييام  . 2001وتييم اعتميياد إطييار عييام لمييداخالت الصييندوق يييي
عمليييات القطيياع الخيياص ،يتضييمن القواعييد االرشييادية التييي يطبقهييا يييي تتديييد نييوع
وتجم وشروط مسياهماته ييي تمويي مشيروعات القطياع الخياص ،والتيي يمكين أن
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تكون يي شك مساهمة يي رأسيما المشيروع أو تقيديم قيرض ليه ،أو االلنيين معيا.
وتوجد نسخة من هذا اإلطار على صفتة الصندوق العربيي عليى شيبكة المعلوميات
.www.arabfund.org
تركيز اسيتراتيجية الصييندوق العربيي يييي مجيا تمويي مشييروعات القطياع الخيياص
علييى أسيياا تتفيييز االسييتلمار يييي هييذا القطيياع ودعييم دوره يييي النهييوض بالتنمييية
االقتصييادية العربييية ،وذلييك ميين خييال المسيياهمة يييي تموييي مشييروعات إنتاجييية
وخدمية تخدم أهيداف إنمائيية ييي اليبالد المقامية ييهيا ،وتتايى بفيرص نجياو عاليية
ومخاطر متدودة ،ما أخذ ك الضمانات الممكنة التي من ش نها التفاا على أموا
الصندوق .لذلك يإنه يي تين بلغ المجموع التراكمي لطلبات تموي مشاريا القطياع
الخاص التي استلمها الصندوق العربي منذ إنشاء هذا البرنام وتتى منتصف العام
التيييالي  ،2015تيييوالي  550طلبيييا ،يقيييد قيييدم الصيييندوق  14قرضيييا تتيييى ا،ن،
للمسيياهمة المباشييرة يييي تموي ي  12مشييروعا للقطيياع الخيياص ،بلييغ إجمييالي قيمهييا
تييوالي  56مليييون د.ك .كييذلك قييام الصييندوق بالمسيياهمة يييي ربوا أمييوا سييبعة
مشياريا للقطياع الخياص ،بلييغ إجميالي مسياهماته ييهييا تيوالي  32ملييون د.ك .وقييد
كانت تلك المشاريا ييي قطاعيات إنتاجيية وخدميية مختلفية ،وييي سيبعة دو عربيية
شملت كال من البترين والسعودية واليمن ومصر وموريتانيا والسودان واألردن.
وتعزى متدودية مشاريا القطاع الخاص التي أسهم الصندوق ييي تمويلهيا ،بيالرهم
من كلرة الطلبات المستلمة ،إلى عدة أسباص ،منها
( ) 1عدم توقيا بعيض اليدو العربيية األعضياء عليى خطياص التفياهم ،اليذي يسيمغ
للصندوق بالمساهمة يي التموي ويمنته تصانات متددة.
( )2عييدم أهلييية بعييض المشييروعات ميين تي يا األوضيياع القانونييية أو اإلدارييية أو
المالية.
( )3عدم توير المناخ االستلماري المالئم.
( )4عييدم جاهزييية المشييروعات ،ميين تيييا دراسييات السييوق والجييدوى االقتصييادية
والفنية وتكام خطة التموي .
( ) 5عييدم تييوير الضييمانات الكايييية الالزميية لتقييديم التمويي والمتايايية علييى أمييوا
الصندوق.
 -3المعونات
باإلضيياية إلييى مسيياهمة الصييندوق العربييي يييي تموي ي المشييروعات المختلفيية ،يييي
القطيياعين العييام والخيياص ،يخصييص الصييندوق  %5ميين أرباتييه السيينوية لتقييديم
معونييات للييدو األعضيياء يييي مختلييف المجيياالت ،مليي إعييداد الدراسييات والييدعم
المبسسييي ،بمييا يييي ذلييك التييدريص وتطييوير األناميية والمعلوماتييية ،ومعالجيية ا،لييار
المترتبة على الكوارا الطبيعية والتفاا على التراا العربي واإلسالمي وهيرها.
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وقد قيدم الصيندوق العربيي  1062معونية بقيمية إجماليية بلغيت تيوالي  204ملييون
د.ك ،.وذلك تتى نهاية عام  .2014وتم تخصيص توالي  29مليون د.ك( .توالي
 )% 14ميين إجمييالي هييذه المعونييات لييدعم صييمود الشييعص الفلسييطيني .وتييم كييذلك
تخصيييص معونييات إضييايية إلييى يلسييطين (البرنييام العاجي لييدعم يلسييطين) بمبلييغ
توالي  127مليون د.ك ،.تتى ذلك التاريخ.

ثانيا :الحساب الخاص لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة
 -1إنشاء التساص الخاص
بمبيييادرة كريمييية مييين صييياتص السيييمو أميييير دولييية الكوييييت ،أقيييرت القمييية االقتصيييادية
واالجتماعية العربية التي انعقيدت بدولية الكوييت خيال الفتيرة  20 – 19ينياير ،2009
إنشاء تساص خاص بمبلغ  2.0مليار دوالر ،لدعم مشروعات القطاع الخاص الصيغيرة
والمتوسطة يي الدو العربية .وتضيمنت مبيادرة صياتص السيمو مسياهمة دولية الكوييت
بمبلغ  500مليون دوالر يي رأسما التساص الخاص .وقامت المملكة العربية السعودية
بت ييد المبادرة والمساهمة بمبلغ ممال لذات الغرض .وقد ساهم الصندوق العربي أيضيا
يي هذا التساص بمبلغ  100مليون دوالر ،كما ساهمت دولة ليبيا بمبليغ ممالي  .وتواليت
المسياهمات بعيد ذليك مين عيدة دو عربيية أخيرى بمبيالغ مختلفية .وبليغ إجميالي اليدو
المساهمة يي هذا التساص تتى ا،ن  18دولة عربية ،كما بلغ إجمالي رأسماله المكتتيص
به  1310مليون دوالر ،استلم منها تتى ا،ن مبلغ  1262.5مليون دوالر.
وقيييد تيييم تكلييييف الصيييندوق العربيييي بمهمييية ت سييييا وإدارة التسييياص الخييياص لتمويييي
مشيييروعات القطييياع الخييياص الصيييغيرة والمتوسيييطة ييييي اليييدو العربيييية ("التسييياص
الخاص") .وبدأ التساص الخاص أعماله بمنغ أو قرض لبرنام الخلي العربي للتنميية
"أجفند" ،عام .2012

 -2أهداف التساص الخاص
تم انشاء التساص الخاص لتتقيق مجموعة من األهداف تتركز تو
( )1المساهمة يي تموي مشاريا القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة على أسا إنمائية
وتجارية.
( )2تشجيا تديق رأا الما من داخ وخارج الدو العربيية ،لتمويي مشياريا القطياع
الخاص الصغيرة والمتوسطة.
( )3تطوير وتعزيز قدرات القطاع الخاص عن طريق تقديم العون الفني واالستشاري.

4

 -3السياسة العامة والقواعد االرشادية لعمليات التساص الخاص
تم عام  2011اعتماد السياسة العامة لعمليات التساص الخاص من قب مجلا اإلشيراف
على التساص الخاص ،كما تم اعتمياد القواعيد االرشيادية لعملييات التسياص الخياص مين
قبي لجنية إدارة التسياص الخياص .وتتيدد تليك السياسيات والقواعيد اإلطيار العيام لنشياط
التساص الخاص يي مجا تموي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ييي اليدو العربيية.
وتتضييييمن السياسييييات العاميييية المبيييياد التوجيهييييية لعميييي التسيييياص ،وأهلييييية المنشيييي ت
والمشروعات ،ومجاالت التموي وآلياته ،والعون الفني واليدعم المبسسيي والضيمانات.
وتتضييمن القواعييد االرشييادية معييايير ت هي ي المشييروعات المسييتفيدة ،وشييروط التموي ي ،
والضمانات والعون الفني  .ويمكن االطالع على هاتين الوليقتين على صيفتة الصيندوق
العربي على االنترنتwww.arabfund.org .
بدأ التساص الخاص يي تطبيق هذه السياسات والقواعد اإلرشادية انطالقا من العمي ميا
مبسسييات التموي ي الوسيييطة المبهليية والموجييودة يييي ك ي بلييد عربييي ،مل ي الصييناديق
االجتماعية والبنوك وهيرها ،وذلك لالستفادة من تواجيدها وانتشيارها وخبرتهيا ييي هيذا
المجيييا ييييي البليييدان المعنيييية .وتيييرص التسييياص الخييياص عليييى إيصيييا التمويييي إليييى
المستفيدين المستهديين ،من خال ترتيبات تتضمن المرونة يي العم وعدم التيدخ ييي
التعريف المطبيق متلييا لكي مين المشيروعات متناهيية الصيغر والصيغيرة والمتوسيطة،
وكييذلك عييدم التييدخ يييي آلييية عمي وتييوازن السييوق المييالي المتلييي ،والتييد ميين إمكانييية
استغال التموي المتاو مين التسياص الخياص لتتقييق هيوام ربيغ مبيالغ ييهيا للجهيات
الوسيطة على تساص المستفيدين المسيتهديين .ليذلك تتضيمن اتفاقييات القيروض المقدمية
من التساص الخاص ،والموقعة ما مبسسات التموي الوسييطة والتكوميات المقترضية،
مجموعة من الضوابط المناسبة ،منها
( )1تطبيق معايير إعادة إقراض للمستفيدين المستهديين يوايق عليها التساص الخاص.
( )2مراعاة التنوع الجغرايي والقطاعي للقروض الممنوتة للمستفيدين.
( )3إعادة تدوير أقساط القروض المتصلة من المستفيدين لذات الغيرض اليذي مينغ مين
أجله قرض التساص الخاص.
( )4تجنيص أية زيادة يي الفوائد المتصلة من المستفيدين عن سقف متدد متفق عليه بين
التسياص الخيياص والمبسسيية المالييية الوسيييطة المقترضية ،يييي تسيياص مصييريي يييتم
االنفيياق منييه علييى أهييراض التنمييية يييي البلييد المعنييي ،بمييا يييي ذلييك تطييوير قطيياع
المشيييروعات الصيييغيرة والمتوسيييطة وتقيييديم الخيييدمات المسييياندة ،بموايقييية التسييياص
الخاص.

 -4نشاط التساص الخاص
قييام التسيياص الخيياص منييذ انشييائه تتييى  2015/09/30باعتميياد  26قرضييا لتكومييات
ومبسسات مالية عربية ،يي  12بلدا عربيا ،وبمبلغ إجمالي بلغ  898مليون دوالر .وقد
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بلغ إجمالي الستوبات من هذه القروض تتى ذلك التاريخ  294ملييون دوالر .وليم يبيدأ
سداد أي من القروض الممنوتة من التساص الخاص تتى ا،ن ،نارا ألن يترة االمها
تبلغ لالا سنوات تبدأ من تاريخ بدء الستص.
وباإلضاية إلى ذلك ،استفاد التساص الخاص مين عالقيات التعياون الممتيازة التيي ييرتبط
بها الصندوق العربي ما المبسسات الدولية مل البنك الدولي ومبسسية التمويي الدوليية
التابعة له ) .(IFCومن خال تلك العالقات ،تم عام  2012إقامة ندوة متعلقة بتفعي دور
المنش ت الصغيرة والمتوسطة يي التنمية العربية ،وذلك إضاية إلى المشاركة يي تموي
برام متددة وتقديم دعم مبسسي لبعض المنش ت العربية العاملة يي هذا القطاع.
 -5التتديات
ال شك أن قطاع المشروعات متناهية الصيغر والصيغيرة والمتوسيطة ،يلعيص دورا هاميا
يييي اقتصيياد جميييا الييدو العربييية .ويعتبيير هييذا القطيياع هييو المتييرك الرئيسييي لتييويير
الواائف لألعداد الكبيرة العاطلة عن العم  ،والتد من مشكالت الفقر وتيدنى مسيتويات
الدخ  ،يي كلير مين تليك اليدو  .ويواجيه هيذا القطياع العدييد مين التتيديات التيي ينبغيي
دراستها والتد من آلارها السلبية .وقد تختلف التتديات التي تواجه هيذا القطياع مين بليد
عربي إلى آخر ،ومن تين إلى آخر .إال أنه يمكننا القو أن معام هذه التتديات تتركيز
تو الموضوعات الرئيسة التالية
( )1نقيييص الخيييدمات المسييياندة التيييي يتتاجهيييا المسيييتفيدون المسيييتهديون مييين التمويييي ،
والمتعلقة بالتعرف على المشروعات المجدية ،ودراسيتها وتقيديمها ييي شيك مقبيو
لمبسسات التموي  ،وإدارتها ،وتسويق منتجاتها ،ودعمها عند تعلرها.
( )2صعوبة التصو على مواقا إلقامة المشروعات.
( )3ارتفاع تكلفة التموي المتملة على المستفيدين.
( )4ارتفاع المخاطر.
( )5قلة توير الضمانات المناسبة لدى المستفيدين.
( )6ضعف أداء مبسسات ضمان القروض ،إن وجدت.
( )7شغ مصادر التموي المناسص لهذا النوع من المشروعات ،يفي تين يسهم هذا
القطاع بتوالي  %45من يرص التشغي  ،وتوالي  %33من النات المتلي
اإلجمالي ،يتص على توالي  %8يقط من إجمالي التموي المقدم من البنوك يي
الدو النامية.
والبد من تااير جهود جميا المهتمين بهذا القطاع لمواجهة هذه التتديات ،بميا ييي ذليك
اليييوزارات والمبسسيييات التكوميييية المعنيييية ،ومبسسيييات التمويييي والضيييمان المتليييية
واإلقليمية والدولية.
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ومن جانبه ،يعم التساص الخاص على االستفادة من تجاربه الميدانية ييي تطيوير أدائيه
بما يساعده على تتقيق قدر أكبر من األهداف التي أنشئ من أجلهيا ،ومين ليم المسياهمة
يي التد من ألار التتديات المذكورة .وال شك أن مشاركتنا يي مل هذه الندوة ستتيغ لنا
يرصة االسيتفادة مين األوراق المقدمية للنيدوة ومين المناقشيات والمالتايات المطروتية
خاللها ،بما يي ذلك الخبرة العملية والتجارص التي مرت بها المبسسات المالية الوسيطة
وكذلك المستفيدون المستهديون.
الخاتمة
وختاما يإنه من المناسص أن يتم الت كيد على النقاط التالية
( )1قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مهم جدا للنمو واالستقرار
االقتصادي واالجتماعي.
( )2تويير التموي لهذا النوع من المشروعات أمر تيوي وضروري.
( )3هناك تتديات أخرى هير التموي ينبغي تكالف الجهود للتد من آلارها.
( )4يعم الصندوق العربي من خال موارده الذاتية ونشاطه العادي ،وكذلك من خال
التساص الخاص لتموي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،الذي يتولى إدارته ،على
المساهمة يي تقديم الدعم المطلوص لهذا القطاع التيوي والهام.

ويقنا هللا جميعا لخدمة وطننا العربي ،ك من موقعه.
والسالم عليكم ورتمة هللا وبركاته.
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